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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доцент д-р Стоимен Николов Каремов, катедра „Тактика, въоръжение 

и навигационна подготовка” на факултет „Авиационен” при ВВВУ  

„Георги Бенковски” гр. Долна Митрополия. 

 

  

        

 

за дисертационен труд на Андон Павлов Андонов на тема: 

„Усъвършенстване на процеса за моделиране на действията на авиацията 

при планиране на въздушните операции” за придобиване на образователна 

и научна степен „доктор” в област на висшето образование: 9. ”Сигурност 

и отбрана”; професионално направление: 9.2. „Военно дело” , докторска 

програма „Организация и управление на въоръжените сили”. 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

Актуалността на темата е породена от факта, че в последните локални 

и регионални  конфликти все повече  се използват автоматизирани  

системи при вземането на решение, базиращи се на методите за 

моделиране на процесите и системите, а ролята им при осигуряване на 

операциите непрекъснато нараства. 

Настоящото изследване се фокусира  върху един от най-важните 

проблеми при воденето на бойните действия - разработването на 

автоматизирана  софтуерна  система за поддържане вземането на решение 

в процеса на планиране на въздушните операции. 

В основата на разработването на дисертационния труд е поставена 

тезата, че създаването и внедряването в практиката на автоматизирана 

система за оценка ефективността на въздействието води до повишаване на 

точността на резултатите и оперативността на разчета на средствата за 

въздействие (РСрВ), като част от таргетинга във Военновъздушния 

компонент (ВВК). Това от своя страна способства за усъвършенстване на 

процеса на планиране на въздушните операции. 

Към настоящия момент Българската армия (БА), респективно 

Военновъздушните сили (ВВС) не разполагат с аналогична разработка. 

Очевидна е необходимостта от разработването на автоматизирана 

софтуерна система за поддържане вземането на решение в процеса на 

планиране на въздушните операции. С тази трудна задача се е заел м-р 

Андонов. 

В труда се дефинират и са решени основните задачи като: изследване  

процеса на таргетинг и подпроцеса по разчет на средствата за въздействие 

като елемент на таргетинга във Военновъздушния компонент; анализиране 

на системата за планиране на въздушните операции по структурен и 

функционален признак; изследване на системата за авиационно 

въздействие и факторите, влияещи върху процеса на въздействие върху 

заповяданите обекти; предлагане на варианти за развръщане на 
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функционални елементи за разчет на средствата за въздействие в 

организационната структура на ВВК; разработване на комплекс от 

математически модели за оценка ефективността на системата за 

авиационно въздействие (САВ) и предлагане програмна реализация на 

автоматизирана система за оценка ефективността на въздействието. 

На основание изложеното,изразявам убедеността си, че изследваните 

и разработените в дисертационния труд проблеми са актуални и имат 

научно и научноприложно значение. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

     

Дисертационният труд и приносите представляват лично дело на 

докторанта. Майор Андонов добросъвестно е използвал наличната 

литература по темата на дисертацията. Лично е изследвал и разработил  

въпросите, свързани с процеса на планиране на операциите във 

Военновъздушния компонент  и  автоматизирането на процеса на разчет на 

средствата за въздействие при планиране на въздушните операции. 

Задълбочено е изследвал планирането на операции на оперативно 

ниво като процес и като система, а системата е анализирал по структурен и 

функционален признак. Съвсем естествено с цел селектиране и 

приоритизиране на целите,  авторът разглежда таргетинга като част от 

процеса на планиране на операциите. 

Обосновал е функционалната структура на системата за интегриране 

на таргетинга и процеса по разчет на средствата за въздействие в цикъла на 

поставяне на задачите във Военновъздушния компонент. Извършена е 

класификация на наблюдаваните обекти чрез определяне на тяхното 

функционално предназначение,  уязвимост на целта, поразяващо действие 

и надеждност на средствата за въздействие, условия на средата и точност 
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на попаденията. Разработен е модел за разчет на силите за въздействие по 

определените цели. 

Майор Андонов обосновава необходимостта от моделиране на 

процеса на въздействие при разчет на средствата за въздействие – 

моделиране траекторията на средствата за въздействие, точността на 

попаденията, ефективността на въздействие с различни боеприпаси. 

Доказана е необходимостта от автоматизирана система за оценка на 

ефективността на въздействието  при разчета на средствата за въздействие.  

В резултат на изпълнение на поставените задачи и постигане на целта 

в предложения дисертационен труд са постигнати следните научни и 

научноприложни приноси, които напълно приемам: 

Научни приноси:  

1. Доразвита е теорията за изследване на процеса за вземане на 

решение при водене на въздушни операции чрез разработване на 

алгоритъм за функциониране на моделно-ориентирана автоматизирана 

система за оценка ефективността на въздействието.  

2. Доразвита е теорията на бойната ефективност чрез адаптиране на 

математически модели и алгоритмизиране на процеса за генериране на 

математически обосновани решения. 

Научно-приложни приноси: 

1. Допълнен е моделът на планиране на въздушните операции чрез 

изведени математически модели на процеса на поразяване с АСП и за 

оценка ефективността на въздействието.  

2. Обогатена е теорията и практиката чрез разработени „интегриран“ 

и „дистрибутивен“ варианти за развръщане на нов функционален модул на 

бойния щаб на ВВК и допълване на терминологичния апарат в областта на 

военното изкуство.  
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3. Адаптирани са и са внедрени математически модели за 

изчисляване на параметрите на траекторията на полета на АСП, оценка на 

точността на попадение и оценката на ефективността на въздействие.  

 

3. Критични бележки 

 

По дисертационния труд имам следните критични бележки: 

- Авторът въвежда понятието „център на тежестта” относно 

характеристики, възможности или географски места, от които дадена 

държава, съюз или военна сила получават своята свобода  на действие. 

Това понятие дублира същото, отнасящо се до характеристиката на 

поразявана цел.  

-  Независимо от приетите  ограничения, смятам, че дисертационният 

труд би повишил качеството си, ако докторантът бе анализирал 

ефективността на процеса на моделиране при действие по новооткрита в 

хода на операцията цел. 

Посочените критични бележки не влияят върху цялостното качество 

на дисертационния труд и не променят значимостта на постигнатите 

приноси. В бъдеще могат да бъдат взети предвид при разработване на 

следващ труд в тази област. 

 

4. Заключение 

 

Предложеният дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на 

процеса за моделиране на действията на авиацията при планиране на 

въздушните операции” с автор Андон Павлов Андонов е самостоятелно 

научно изследване с научни и научноприложни резултати. Те са свързани с 

обосноваване  създаването и функционирането на автоматизирана 
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софтуерна система за поддържане вземането на решение в процеса на 

планиране на въздушните операции. 

Настоящото изследване се фокусира върху  усъвършенстването на 

инструментариума за моделиране действията на авиацията в процеса на 

планиране на въздушните операции чрез повишаване на оперативността 

при разчета на средствата за въздействие, достоверността, обективността и 

точността на получените от него резултати. 

Разработен е в съответствие със Закона за развитие на академичния 

състав и правилника за прилагането му и отговаря на критериите за 

получаване на образователната и научна степен „доктор“ в област на 

висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление: 9.2. „Военно дело”, докторска програма „Организация и 

управление на въоръжените сили” 

5. Оценка на дисертационния труд

Анализът на дисертационния труд и постигнатите в него научни и 

научноприложни резултати ми дават основание да поставя положителна 

оценка. Предлагам на научното жури да присъди образователната и научна 

степен „доктор“ по професионално направление: 9.2. „Военно дело”, 

докторска програма  „Организация и управление на въоръжените сили” на 

Андон Павлов Андонов за разработения от него дисертационен труд на 

тема: „Усъвършенстване на процеса за моделиране на действията на 

авиацията при планиране на въздушните операции”. 

 Член на журито: 

05. 11. 2021 г.  Доцент д-р /Стоимен Каремов/ 


